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A P R E S E N T A Ç Ã O  

A I Semana de Internacionalização do 
Programa de Mestrado Profissional em 
Direito, Mercado, Compliance e Segurança 
Humana do CERS, realizada entre os dias 12 e 
18 de março de 2021, foi pensada para 
facilitar o acesso da nossa primeira turma de 
mestrandos a temas relevantes de direito 
comparado e contribuir com o 
aperfeiçoamento das suas pesquisas.  

Reunimos professores de diversos países, com 
destaque para as palestras ministradas pelos 
professores Eleni Kaprou (Inglaterra), Rodrigo 
Monteiro Pessoa (Chile), António Eduardo 
Baltar Malheiro de Magalhães (Portugual) e 
Juan Fernando Durán Alba (Espanha) e Mateja 
Djurovic (Inglaterra), que apontaram questões 
relevantes acerca do compliance e da 
segurança humana nos mercados.  

A internacionalização é uma das marcantes 
características do Programa de Mestrado 
Profissional do CERS desde a sua constituição. 
As disciplinas contam com a participação de 
professores estrangeiros como convidados, 
que é facilitada pelo uso da tecnologia. Os 
discentes têm, então, a oportunidade de 
acesso a informações atuais e relevante no 
plano internacional, agregando às suas 
pesquisas uma perspectiva que considera os 
diferentes cenários regionais e global. 

 

 

As oportunidades de diálogo com 
pesquisadores estrangeiros contribuem para 
uma melhor compreensão dos fenômenos 
internacionais, possibilitando a identificação 
de pontos de convergência e dissonância dos 
diferentes sistemas jurídicos. A crescente 
complexidade das relações sociais e os 
desafios resultantes de novos processos 
produtivos impõem uma visão holística sobre 
os mercados e a busca por soluções comuns 
para o incremento da segurança humana. A 
formação de redes de pesquisa e colaboração 
é, nesse contexto, uma necessidade 
premente para o aperfeiçoamento da nossa 
cultura e instituições jurídicas. 

Laís Bergstein 
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PROTECTING VULNERABLE CONSUMERS FROM AGRESSIVE 
COMMERCIAL PRACTICES 

Eleni Kaprou: Lecturer in Commercial Law at Brunel University (London). 
Relatório de: Kelton Felipe Carvalho de Santana. 

 

Kaprou (2018) ampara a Diretiva Europeia 
sobre as práticas comerciais escusas é um 
marco que delimita o que é abusar ou não nas 
táticas de venda aos consumidores, visando 
claramente a proteção do consumidor. 
Abordando que no sistema não existe 
proteções no mínimas contra determinadas 
práticas. Afirma ainda que alguns consumidores 
têm a capacidade de discernir sobre tais 
aplicações maliciosas destas empresas. 

A magnitude do abuso na abordagem da 
venda é forte o bastante para superar a força 
defensiva do consumidor. É esse desequilíbrio 
que alimenta um modelo de negócio, focado 
na presunção de que a empresa está agindo 
daquela forma porque o consumidor quis. 

Kaprou (2020) garante que os pobres, 
iletrados, idosos e adolescentes em casos 
especiais são classificados como vulneráveis 
pela Unfair Commercial Practices Directive 
(UCPD)1. Defende, não há como enquadra um 
consumidor como vulnerável em casos de 
circunstâncias temporárias. E usa o exemplo 

                                                           
1Inteiro teor, disponível em: https://ec.europa.eu/info/ 
law/law-topic/consumers/unfair-commercial-practices-law/ 
unfair-commercial-practices-directive_en. Acesso em: 31 
mar. 2021. 

de estrangeiros nos casos dos idiomas pode 
estes serem vulneráveis.  

Segundo Kaprou até os consumidores em 
circunstâncias de vulnerabilidade serão 
capazes de decidir prudentemente se o 
desequilíbrio no modelo informacional for 
enfrentado pelo arranjo normativo. 

Trata ainda da Diretiva de Termos Contratuais 
Injustos 93/13/EEC que é uma estrutura 
primordial para práticas abusivas ao 
consumidor, mas ainda sim e pouco utilizada.  

Ao final, a mesma aborda que a União 
Europeia produz diversos esforços a fim de 
que as normas que tratam os aspectos 
ligados ao consumidor sofram ajustes, 
ganhando força ao passar do tempo.  

Podemos crer que a União Europeia vem 
ajustando as inovações tecnológicas dentro 
do Direito do Consumidor Europeu. As 
mudanças trazidas pelas Diretiva de 
Modernização 2019/2161, trouxeram em seu 
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arcabouço uma melhora das normativas já 
existentes na União Europeia. 

Logo, ainda que os consumidores sejam os 
mesmos, as modificações realizadas juntamente 
com as futuras, teremos que adequar as 
normativas ao lapso temporal vivenciado. 

REFERÊNCIAS 

Inteiro teor, disponível em: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/con 
sumers/unfair-commercial-practices-law/un 
fair-commercial-practices-directive_en. 
Acesso em: 31 mar. 202 

Informação fornecida por Eleni Kaprou na 
1ªSemana de Internacionalização do 
Mestrado Profissional da Faculdade CERS, em 
palestra realizada em 16 mar. 2021, 
disponível em: https://www.youtube.com/ 
watch?v=7UMyP0ysqvM&t=47s. Acesso em: 
31 mar. 2021 
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THE FORMATION AND THE ENFORCEABILITY OF SMART CONTRACTS 

Mateja Djurovic: Reader in Contract and Commercial Law - Kings College (London). 
Relatório de: Aymina Nathana Brandão Madeiro Scala e Flávia Gama de Carvalho Aragão. 

 

RESUMO 

A formação e aplicabilidade dos smart 
contracts ainda enfrenta algumas 
desconfianças no meio jurídico, chegando a 
ser questionado inclusive se podem ser 
realmente considerados contratos de 
verdade, muito embora de reconheça a 
eficiência dos mesmos e a segurança que 
estes oferecem dentro de uma sociedade 
digital. O presente relatório propõe-se a 
trazer  o conteúdo repassado pelo Prof. Phd. 
Mateja Djurovic, Reader in Contract and 
comercial law – Kings College (London), 
buscando na bibliografia fontes que 
coadunem com o contexto geral da palestra 
proferida no dia 19 de março de 2021, na 1ª 
Semana de Internacionalização do programa 
de mestrado profissional da Faculdade CERS, 
contribuindo assim para o aprofundamento 
do conhecimento do tema. O evento ocorreu 
na modalidade telepresencial, oferecendo 
tempo para perguntas ao final da palestra. A 
discussão desenvolvida pelo palestrante. 

Palavras-chave: Smart Contracts. Consumer 
law. Technology. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho objetiva relatar os 
apontamentos trazidos pelo Prof. Phd. Mateja 
Djurovic na palestra do dia 19 de março de 
2021, às 11h, na 1ª Semana de 
Internacionalização do Mestrado Profissional 
da Faculdade CERS, sob o tema: The formation 
and the enforceability of smart contracts. 

O evento supramencionado, realizado pela 
Faculdade CERS, vinculado ao programa de 
Mestrado Profissional em Direito, Compliance, 
Mercado e Segurança Humana, teve como 
organizadoras as Profas. Dras. Laís Bergstein e 
Sophia Vial, tendo acontecido entre os dias 15 a 
19 de março do corrente ano. O evento foi 
realizado virtualmente, de forma simultânea 
pelo Zoom, para alunos do mestrado e pelo 
Youtube, para o público em geral, gratuitamente. 

A palestra objeto deste relatório, realizada no 
dia 19 de março de 2021 encerrou a semana 
dos eventos tratando do tema da formação e 
eficácia dos contratos inteligentes, trazendo 
ponderações relevantes sobre o tema proposto. 

Este relatório tem por objetivo trazer os 
ensinamentos proferidos pelo professor 
Djurovic, numa tentativa de auxiliar as 
professoras responsáveis pela organização 
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do evento, buscando ainda o certificado de 
organização de evento. 

DESENVOLVIMENTO  

O professor Djurovic ao falar sobre os smart 
contracts, trouxe um questionamento 
importante ao mencionar que tal modalidade 
não é contrato e tampouco inteligente. 
(informação verbal)1. 

Observem-se as seguintes afirmações 
proferidas pelo renomado palestrante, com 
as ressalvas de uma tradução que tentou se 
aproximar ao máximo em contexto e sentido: 

Particularmente interessado em seguir e 
examinar quais são os impactos do 
desenvolvimento das novas tecnologias nas 
regras existentes, em particular em contratos 
existentes, como nos de direito do 
consumidor, considerado a Quarta Revolução 
Industrial onde tudo está ficando cada vez 
mais digitalizado e a decisão da lei, mesmo 
sendo uma tarefa difícil é de grande 
relevância neste contexto Revolução 
Industrial 4.0 com a digitalização do mercado 
e a lei precisa garantir a proteção de 
determinados valores e fundamentais, 
independentemente da tecnologia que está 
sendo implantada e utilizada. 

                                                           
1Informação fornecida por Mateja Djurovic na 1ªSemana de 
Internacionalização do Mestrado Profissional da Faculdade 
CERS, em palestra realizada em 19 mar. 2021, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=NNwS2GOMZqE&t=510
0s. Acesso em: 02 abr. 2021.  

Particularmente interessado em seguir e 
examinar quais são os impactos do 
desenvolvimento das novas tecnologias nas 
regras existentes, em particular em contratos 
existentes, como nos de direito do 
consumidor, considerado a Quarta Revolução 
Industrial onde tudo está ficando cada vez 
mais digitalizado e a decisão da lei, mesmo 
sendo uma tarefa difícil é de grande 
relevância neste contexto Revolução 
Industrial 4.0 com a digitalização do mercado 
e a lei precisa garantir a proteção de 
determinados valores e fundamentais, 
independentemente da tecnologia que está 
sendo implantada e utilizada, como por 
exemplo a proteção dos consumidores, a 
proteção dos direitos humanos. Mas por 
outro lado é muito importante frisar que a lei 
não pode e não deve inibir ou proibir os 
avanços tecnológicos. 

(...) 

Quando falamos em smart contracts, é um 
tópico muito interessante, porque você sabe 
que contratos inteligentes não são 
inteligentes, nem são contratos. É como falar 
sobre uma situação paradoxal razoável 
porque eu devo saber quem está mais 
confortável. O nome em si é um equívoco, 
porque o tipo existente de desenvolvimento 

 

 



I SEMANA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO MESTRADO  PROFISSIONAL EM 
DIREITO, MERCADO, COMPLIANCE  E SEGURANÇA HUMANA 

 
 
 

 
 

9 
 

de tecnologia permite sua aplicação apenas 
em algumas situações muito restritas, daqui 
a um bom tempo. 

Vamos usar um exemplo, se você sabe que te 
entrego toneladas de milho, você pode cortar 
esse controle de parte, então vou receber cem 
mil dólares americanos. OK. É uma transação 
muito direta. Mas se você quiser colocar 
algumas condições neste smart contract, 
você sabe que 50 toneladas precisam ser 
entregues, em ambas, as 50 serão entregues 
com condições diferentes, tipos diferentes, de 
coisas diferentes, tornando a transação mais 
complexa, os contratos inteligentes não 
funcionarão nesse caso, porque a tecnologia 
existente não nos permite a aplicação destes 
em casos mais complexos. 

Quando tentei apontar os contratos 
inteligentes, que não são nem contratos 
porque não são considerados conjuntos 
legais, como um acordo legalmente exequível 
entre duas ou mais partes.  

(...) 

Não, eles não são contratos no sentido 
jurídico. Sim, contratos inteligentes não têm 
nada a ver com conhecimento jurídico. Nada a 
ver com a lei. Na verdade, é uma forma de 
nova tecnologia. É uma forma de uso básico 
do blockchain, que nos protege e nos permite 
executar com facilidade e rapidez, sem 
interferência de terceiros na execução segura 
das promessas e obrigações, mas não são 
contratos no sentido legal. 

Então, eu acho que uma noção de smart no mundo 
moderno e conectado que está sendo 
questionado é se eles são ou não executáveis, se 
eles são ou não aplicáveis aos olhos da lei. Ok, com 
o conjunto atual de regras de grupos igualmente 
importantes, ou primeiro reconhecido, um 
segundo permite que você execute o código. Isso 
é muito importante na prática. 

(...) 

Ok, então essa é a primeira coisa, então a 
questão da necessidade de ser executável 
porque se eles não forem executáveis, todos 
esses investimentos são basicamente 
desperdício de dinheiro, a primeira coisa é a 
segunda coisa, você conhece as empresas e 
conhece os participantes do mercado Traders. 
Eles também precisam saber se você conhece 
ou não as transações que eles usam e meio 
que concluem. 

Esse tipo de uso de contratos inteligentes 
como um sistema como um instrumento para 
garantir a execução das promessas com base 
neste tipo de contratos inteligente são, na 
verdade, exequíveis aos olhos da lei, porque 
você sabe, você quer certeza jurídica, quer o 
método utilizando será efetivamente 
suportado na prática pelos tribunais e a 
grande questão legal, que é postada em todo 
o mundo e como resultado, você sabe que 
muitos sistemas de dados diferentes 
adotaram, sabe, muito simples. Legislação 
muito básica, que basicamente diz que 
contatos inteligentes são executáveis.  
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na Europa o primeiro exemplo para todos os 
diferentes estados americanos como Arizona, 
Tennessee etc., mas na Europa o primeiro 
país com que teve uma legislação específica 
foi a Itália que adotou a lei, uma parte 
realmente pequena da legislação que garantia 
que os smart contracts seriam exequíveis aos 
olhos da lei italiana. A Sérvia também fez a 
mesma coisa. 

(...) 

Os smart contracts continuam precisando ser 
testados, eles tendem a ser muito positivos, 
mas ainda necessitam compreender quais 
são os desafios desses contratos e das novas 
tecnologias. Então os smart contracts ainda 
precisam ser testados pelo mercado, pelos 
negócios e pelas partes, especialmente pelos 
tribunais e legisladores. 

Uma importante característica do contrato 
inteligente é que ele torna impossível para 
qualquer uma das partes, tentar de alguma 
forma modificar o que já está acordado. Esta 
forma de imutabilidade, este tipo de 
permanência  é uma grande característica 
positiva. E a segurança também é muito 
importante. E num futuro próximo podemos 
esperar algumas situações que permitam 
modificar tais contratos, mas agora, neste 
momento não é possível, sendo muito difícil 
hackear um contrato inteligente. 

(...) 

No que diz respeito aos smart contracts nós 
estamos muito mais num local de identificar 
questões do que propor e conectar respostas. 

(...) 

Qual é a lei aplicável porque você sabe como 
em sua natureza, você sabe, não é um 
contrato que permite um tipo de muito fácil de 
ter, pois ele é muito bom também para as 
transações transfronteiriças ou a pessoa é 
sempre que lei é aplicável. Isso pode ser 
potencialmente importante porque, no 
contexto desta questão principal, estou 
tentando responder, se tais contratos são ou 
não executáveis. 

No caso de smart contracts, nós 
definitivamente deveríamos abordar a partir 
da perspectiva da liberdade fundamental dos 
contratos e que nesse caso eles são 
simplesmente usados como fuma forma de 
que as partes podem simplesmente 
concordar na promessa de garantirem suas 
obrigações (...). 

(...) 

O conceito e ideia de smart contracts existem 
já há aproximadamente 30 anos, desde os 
anos 90, mas demorou cerca de uns 20 anos 
para se ter um contrato inteligente realmente, 
com a utilização da tecnologia blockchain. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Desse modo, verifica-se que a palestra do 
Prof. Phd. Mateja Djurovic, da Kings College, 
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Londres, sobre formação e aplicabilidade dos 
smart contracts, foi de grande contribuição 
para encorpar o debate a cerca desta 
ferramenta que tem se arraigado no cotidiano 
dos indivíduos de forma silenciosa, 
independente das controvérsias que 
permeiam o tema. 

Para o palestrante, os smart contracts, no 
modo como se apresentam hoje, não são 
inteligentes, tampouco devem ser 
considerados contratos, haja vista a 
impossibilidade de acrescentar detalhes a 
adequar às expectativas das partes 
envolvidas, além de desconsiderar outros 
requisitos característicos ao contrato no 
mundo jurídico. 

Djurovic reconhece a sociedade digital e a 
importância que a tecnologia assume na vida dos 
indivíduos, mas faz ressalvas quanto a 
aplicabilidade e eficiência dos smart contracts 
neste contexto. Ele reconhece os smart contracts 
como uma ferramenta útil aos processos que vem 
sendo cada vez mais digitalizados, mas que ainda 
há muito a se compreender e muito a se 
questionar sobre o tema. 

REFERÊNCIAS 

DJUOVIC, Mateja. The formation and the 
enforceability of smart contracts.1ª Semana 
de Internacionalização do Mestrado 
Profissional da Faculdade CERS. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v= 
1NJC9ziot2o . Acesso em: 02 de abril de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=1NJC9ziot2o
https://www.youtube.com/watch?v=1NJC9ziot2o
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ATUALIDADES DO FEDERALISMO EUROPEU, AGÊNCIAS REGULADORAS 

António Eduardo Baltar Malheiro de Magalhães: Prof. da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
Relatório de: Alexandre Dimitri Moreira de Medeiros e Sérgio Julián Zanella Martínez Caro. 

 

RESUMO 

Dentre as várias tendências de fomento a 
favor do federalismo europeu é considerado 
positivo o fenômeno integrativo concorrencial, 
financeiro e securitário dos Estados-membros 
causado pela transferência consentida da 
soberania. Neste relatório propõe-se registrar 
as informações proferidas pelo Prof. Dr. 
António Eduardo Baltar Malheiro de 
Magalhães, da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, verificando na 
bibliografia indicada se existem mais 
ensinamentos que corroboram com o contexto 
geral da palestra proferida no dia 18 de março 
de 2021, na 1ª Semana de Internacionalização 
do programa de mestrado profissional da 
Faculdade CERS, contribuindo assim para o 
aprofundamento do conhecimento do tema. 
Para tanto, além de estar telepresencialmente 
no momento da palestra, foram feitas 
perguntas adicionais. As conclusões 
alcançadas pelo palestrante e registradas 
neste relatório podem auxiliar na percepção de 
que a independência das autoridades 
reguladoras está na capacidade do sistema 
impedir que seja capturada pelos regulados. 

Palavras-chave: Integração. Independência. 
Autoridade reguladora. 

INTRODUÇÃO 

O objeto deste relatório será a descrição 
objetiva dos ensinamentos do Prof. Dr. 
António Eduardo Baltar Malheiro de 
Magalhães na palestra de 18 de março de 
2021, às 8h, na 1ª Semana de 
Internacionalização do Mestrado 
Profissional da Faculdade CERS, sob o tema: 
atualidades de federalismo Europeu, 
agências reguladoras. 

A 1ª Semana de Internacionalização do 
Mestrado Profissional da Faculdade CERS, no 
programa de Mestrado Profissional em 
Direito, Compliance, Mercado e Segurança 
Humana, foi organizada pelas Profas. Dras. Laís 
Bergstein e Sophia Vial, entre os dias 15 e 19 
de março de 2021. 

O evento foi realizado no formato virtual, via 
Zoom aos alunos do mestrado e via Youtube 
para o público em geral, e contou com a 
participação de especialistas de diversos países. 

Nos dois primeiros dias do evento as 
palestras focaram na atualização do 
conhecimento jurídico acerca da proteção aos 
consumidores em situação de vulnerabilidade 
contra práticas agressivas das empresas, e 
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dos novos caminhos da seguridade social 
chilena como exemplo para a América Latina. 

Nos dois dias seguintes, 17 e 18 de março de 
2021, as palestras abordaram os temas das 
parcerias internacionais como modalidade de 
empreendedorismo viável, dos impactos do 
cenário econômico internacional na América 
Latina, e dos desafios das agências 
reguladoras diante das atualidades do 
federalismo Europeu. 

No dia 18 de março de 2021, não foi possível a 
realização da palestra prevista para às 11h, do 
Prof. Dr. Juan Fernando Durán, cuja remarcação 
e divulgação será feita em data próxima. 

A finalização do evento, enfim, ocorreu no dia 
19 de março de 2021 com a palestra do Prof. Dr. 
Mateja Djurovic, às 11h, tratando do tema da 
formação e eficácia dos contratos inteligentes. 

A justificativa e ideia central deste relatório, 
além da obtenção do certificado de organização 
de evento, é a participação ativa em evento 
promovido pelo programa de mestrado 
profissional capaz de auxiliar as Professoras 
organizadoras no próximo exame de 
qualificação da dissertação no quesito do 
engajamento dos mestrandos às atividades 
disponibilizadas ao longo do vínculo acadêmico. 

                                                           
1 Informação fornecida por António Eduardo Baltar Malheiro de 
Magalhães na 1ªSemana de Internacionalização do Mestrado 
Profissional da Faculdade CERS, em palestra realizada em 18 
mar. 2021, disponível em: https://www.youtube.com/ 
watch?v=NNwS2GOMZqE&t=5100s. Acesso em: 23 mar. 2021. 

DESENVOLVIMENTO  

Na perspectiva de Magalhães o modelo 
regulador é novo e veio perturbar o sistema 
organizatório da administração pública 
(informação verbal)1. 

Além disso, foram as seguintes informações 
verbais proclamadas pelo palestrante no 
mesmo evento referenciado: 

A legitimidade constitucional das autoridades 
administrativas independentes, que incluem 
as autoridades ou entidades reguladoras, 
precisou ser incluída na Constituição da 
República de Portugal, de 1976, nos arts. 266, 
267 e 268. 

Destaca o princípio da descentralização e 
desconcentração como norteadores desse 
modelo regulador, e que a autoridade 
administrativa independente é uma entidade 
pública que está integrada à organização do 
Estado, mas é tendencialmente não subordinada 
às ordens do governo, do Poder Executivo. 

Ressalta que é defensor do municipalismo, e 
não do federalismo. E que a regulação do 
conjunto de entidades independentes na 
economia é um aspecto positivo do 
federalismo Europeu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NNwS2GOMZqE&t=5100s
https://www.youtube.com/watch?v=NNwS2GOMZqE&t=5100s
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Afirma que a administração pública não deve 
perseguir interesses privados ao entregar um 
serviço ao particular, mesmo considerando a 
transformação da natureza do Estado, na 
década de 80 do século passado, com a 
ampliação das privatizações, passando de 
prestador de serviços públicos a um Estado 
de garantia, com função de regulação e 
supervisão da economia. 

Reverbera que serviços públicos tradicionais, na 
linguagem Europeia, passaram a ser serviços 
econômicos de interesse geral, e que o Estado 
Social não acabou, mas mudou sua forma de 
atuação, não prestando mais diretamente os 
serviços públicos. Afirma que não existe um 
Estado pós-social, e que é certo dizer que existe 
um novo Estado Social, que é justamente o 
Estado Regulador, o qual continua sendo um 
Estado de bem-estar e garantia. 

As autoridades reguladoras servem para 
substituir a administração direta que o Estado 
tinha nas empresas públicas, mesmo que elas 
integrassem a chamada administração 
indireta, com base no fenômeno da devolução 
do poder. 

Sustenta que quando há privatizações, as 
empresas devem manter algumas obrigações 
próprias dos serviços públicos, a exemplo da 
TAP (Transportes Aéreos Portugueses), a quem 
caberia oferecer tarifas aceitáveis para destinos 
como Madeira e Açores, mesmo sem lucro. 

Destaca como ponto essencial no tema das 
agências reguladoras a notável diferença 

existente entre os modelos de regulação 
econômica americana e europeia. 

A regulação surgiu em sentido inverso nos 
Estados Unidos da América e na Europa. Faz 
todo sentido dizer que as autoridades 
reguladoras são independentes em face do 
governo no modelo americano, porque lá as 
entidades privadas sempre atuaram de acordo 
com o princípio da autonomia da vontade e da 
liberdade contratual, e o Estado sempre teve 
pouca atuação direta na economia. 

Assim, quando no modelo americano, 
contatou-se certa necessidade de intervenção 
no cenário econômico liberal, admitiu-se a 
criação de órgãos reguladores, com forte 
independência em relação ao governo. No 
modelo europeu, mais especificamente em 
Portugal, já havia intervenção e participação 
direta do Estado na economia desde o início do 
século XX, com a produção de inúmeros bens e 
serviços através das empresas públicas. 
Quando o Estado resolveu privatizar essas 
atividades, houve a necessidade de criação das 
entidades reguladoras. A confusão, assim, 
estaria na mistura entre os modelos europeus 
e americanos, que resultou na concessão 
abrupta de independência às entidades 
reguladoras europeias, em um modelo até 
então profundamente dependente do Estado. 

Afirma que esse modelo de independência 
possui conflito interno com a grande 
preocupação no direito da União Europeia e 
sua tendência federalista de que as entidades 
reguladoras não são nem podem ser vistas 
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como o 4º poder, independente dos demais 
poderes, sem sujeitar- se às ordens do Estado. 

Destaca que a regulamentação do lobby torna 
menos opaca a tentativa de captura do 
regulador pelo regulado, mas que esse perigo 
é comum aos dois modelos. 

Indaga: se toda a administração pública em 
última instância tem como órgão supremo o 
governo, na qualidade de titular de 
legitimidade democrática, faz sentido aceitar 
que a entidade reguladora não 
independentes? Responde que a legitimidade 
democrática procedimental não é a resposta 
apropriada para essa pergunta. E que não há 
independência, mas dependência perante as 
entidades que as regulam. 

Preocupa-se com a legitimidade democrática e 
a inércia ou renúncia mais perigosa aos poderes 
que a administração faz dos seus poderes. Sem 
supervisão às reguladoras há inércia, como se 
constatou no setor financeiro português. 

Apresenta a teoria da captura, expondo que 
as entidades reguladoras devem ser 
independentes não de baixo para cima, mas 
de cima para baixo. É dizer, as entidades 
reguladoras devem ser protegidas contra a 
capacidade de captura ou conquista pelos 
seus regulados. 

Alerta que o perigo não está na 
independência em face de um órgão político 
legitimamente constituído, mas na 
independência àqueles que detêm a 
competência para regular os reguladores. 

Salienta que a União Europeia é uma 
organização internacional supranacional de 
integração, e não de cooperação, na qual os 
Estados estão lentamente transferindo 
competências para a União. E que os 
regulamentos e as diretivas são atos 
legislativos da União Europeia que sinalizam a 
forte tendência federalista. 

Destaca que a União define os fins e o Estado 
aplica os meios. E que o aval financeiro da 
União das economias locais cobra um preço 
significativo na soberania dos Estados. Não é 
a favor de uma federação europeia, pois 
entende a concentração e centralização do 
poder em Bruxelas não funcionaria para 
nações e culturas tão diversas como as 
existentes na União Europeia, devendo ser 
respeitada a soberania de 

cada um, citando os recentes problemas com 
o Brexit e com a rejeição do orçamento da 
Itália pela Comissão Europeia. 

Destaca que o máximo de integração bancária, 
concorrencial, financeira, econômica, fiscal é 
uma tendência que funciona na busca pelo 
bem-estar dos povos e cidadãos europeus, sem 
esquecer o limite integrativo representado pelo 
princípio da subsidiariedade. 

Avulta como aspecto positivo da União 
europeia a da integração das entidades 
reguladores do sistema financeiro e 
securitário, submetidas a um regulador 
supranacional, chamadas de agências de 
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supervisão, em 1950, mas agora de 
autoridades reguladoras. 

Afirma que as entidades reguladoras 
europeias foram legitimadas pela teoria dos 
poderes implícitos, com fundamento no art. 
352, nº 1 do Tratado sobre o funcionamento 
da União europeia. 

Refere, ainda, que o cidadão está mais 
protegido contra o Estado do que aos grupos 
privados, ressaltando a obra do Prof. Dr. 
Rogério Ehrhardt Soares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desse modo, verifica-se que a palestra do 
Prof. Dr. António Eduardo Baltar Malheiro de 
Magalhães, da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, sobre as 
atualidades do federalismo europeu, foi 
especialmente útil a fim de se compreender 
alguns dos dilemas pelos quais passa a União 
Europeia quanto à regulação econômica. 

Para o palestrante, desde o início do século XX 
os países Europeus possuem histórico de 
serem Estados Sociais, de garantia de bem-
estar social, tendo ao final do século passado 
migrado de um modelo de produção direta de 
bens e serviços, principalmente através de 
empresas públicas, para um modelo de 
privatizações e de concessão da prestação de 
serviços públicos a entes privados. 

Disso, surgiu a necessidade de regulação da 
prestação privada dos serviços públicos, o que 
foi feito através da criação de entidades 

reguladoras independentes. Ocorre que, o 
modelo de regulação implementado pelos 
países europeus teria sido indevidamente 
importado dos Estados Unidos, país com 
histórico de ampla liberdade de atuação privada, 
e de pouca intervenção estatal na economia. 

No entanto, no modelo Europeu, de forte 
interferência histórica dos Estados na 
economia, não se justificava a adoção abrupta 
da ampla independência das agências 
reguladoras. Ademais, destaca que essas 
entidades sofrem risco de captura pelos entes 
privados, e apenas o Governo possui 
legitimidade democrática, pois responde 
perante o Parlamento, eleito pelos cidadãos 
portugueses (no caso de Portugal). 

Assim, defende que as agências reguladoras 
necessitam de independência apenas em 
relação às empresas reguladas, não havendo 
sentido em se admitir a existência de 
entidades reguladoras que não respondam ao 
Governo, responsável último pela defesa do 
interesse público e pela prestação dos 
serviços públicos, ainda que por meio de 
concessão à entidades privadas. 
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EMPREENDEDORISMO: PARCERIAS INTERNACIONAIS 

Denise Delboni: EAESP/FGV. 
Relatório de: Daiana Maria Jaeger, Gernardes Silva Andrade e Mayra Rody Peixoto. 

 

O Programa de Mestrado Profissional em 
Direito, Mercado, Compliance e Segurança 
Humana promoveu entre os dias 15 a 19 de 
março de 2020, a I Semana de 
Internacionalização, com a participação de 
grandes nomes do mundo jurídico nacional, 
bem como de referências internacionais. O 
Congresso abarcou temas de grande 
relevância, especialmente, pelos seus embates 
jurídicos, à luz de mudanças econômicas, 
políticas e sociais e que impactam diretamente 
a sociedade como um todo. 

No dia 17 de março, dentre as palestras 
organizadas pela professora Dra. Gabrielle 
Kölling1, destacou-se a palestra do período 
matutino, cujo tema fora Empreendedorismo: 
Parcerias Internacionais, tendo como 
expositora a professora convidada, Dra. Denise 
Delboni2. Conforme bem destacado pela 
professora Gabrielle, a convidada possui notória 
experiência já trabalhando em empresas de 
grande renome, como Johnson & Johnson e 
Suzano, ainda como possui vasto conhecimento 
na área, sendo formada em Direito e 

                                                           
1 Doutora em Direito Público (Unisinos). Mestre em Direito Público (Unisinos). 
Especialista em Direito Sanitário (ESPRS e Universidade de Roma Tre). Bacharel em 
Direito (Unisinos). Professora dos Mestrado Profissional em Direito do CERS – 
Centro Educacional Renato Saraiva. 

 

Administração, com Mestrado e Doutorado em 
Administração, sendo atualmente, professora 
de graduação, pós-graduação e mestrado da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Considerando que a conferência estava sendo 
ministrada no mês de março, mês em 
homenagem às mulheres, a palestrante optou 
por limitar o escopo de sua fala, com enfoque no 
Empreendedorismo feminino. Desta forma, 
citou dois grandes projetos em que participou 
ativamente, sendo o primeiro deles 
denominado 10.000 Woman, subsidiado pela 
Fundação Goldman Sachs, tendo atuado como 
professora e coordenadora do Programa por 5 
anos. Conforme abordado, o projeto idealizado 
pelo Banco Goldman Sachs tem enfoque em 
pequenos negócios liderado por mulheres, 
atuando na qualificação delas, a fim de 
capacitá-las a gerir com qualidade técnica todos 
os setores que envolvem o empreendimento. 

Assim, com qualificação, as mulheres à frente 
dos pequenos negócios, terão mais chances 
de se desenvolver e sobreviver frente ao 
mercado competitivo, atuando de maneira 

2 Doutora em Administração de Empresas (FGV-SP). Mestre em Administração 
(USP). Bacharel em Direito (USP). Bacharel em Administração (Mackenzie). 
Professora da Fundação Getúlio Vargas/SP e da ESPM- Escola Superior de 
Propaganda e Marketing, em seus cursos de graduação e pós-graduação e 
coordenadora de curso de Gestão de Pessoas e Compliance Trabalhista na GVLaw, 
da FGV/SP. 
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decisiva. Além do mais, o referido programa, 
auxilia os negócios com linhas de créditos de 
forma a promovê-los e fortalecê-los. 

Outrossim, a professora Denise Delboni teve 
grande atuação no projeto no Brasil e sob essa 
ótica, revelou integrar a Rede de Mulheres pela 
Sustentabilidade. Trata-se de uma corrente do 
bem, que visa à superação das dificuldades e 
limitações, buscando um desenvolvimento 
sustentável, além de auxiliar consequentemente 
no aumento da representatividade feminina 
no empreendedorismo. 

Ademais, citou como importante iniciativa de 
incentivo ao empreendedorismo feminino 
mundial, em que foi selecionada como Global 
Links Scholar, o projeto desenvolvido pela marca 
Tupperware, em parceria com o Departamento 
de Estado Americano, ainda como a Rollins 
College. Através do referido projeto, estudantes, 
sob sua coordenação, oferecem suporte a micro 
e pequenas empresárias do estado de São Paulo 
na gestão de seus negócios, uma vez que menos 
de vinte por cento delas possuem acesso à 
qualificação. Através do projeto, estas 
empreendedoras passam por orientação desde 
sua legalização, a desafios tributários, de 
organização, marketing e gestão, para alcançar 
maior visibilidade e resultados. 

Por fim, a pesquisadora convidada, abordou que a 
tendência das grandes empresas mundiais é 
tornar seus negócios mais representativos e com 
maiores enfoques sociais. A professora Gabrielle 
Kölling suscitou então, qual a tendência mundial 
do empreendedorismo mundial e o que seriam os 

citados negócios sociais. A Dra. Denise Delboni 
explicou então, que o empreendedorismo mundial 
atua sobre três dimensões que evoluíram 
temporalmente, quais sejam: ações alheias as 
externalidades provocadas por sua atuação; 
preocupação com a imagem empresarial 
(empresas cidadãs); e os negócios sociais 
(preocupação com os stakeholders). 

No que tange a externalidade, a professora 
convidada abordou que em virtude da evolução 
do capitalismo e do aumento da globalização, 
com o consequente avanço tecnológico, as 
empresas não podem atuar limitadas 
geograficamente, mas sim, integradas e 
preparadas para as mudanças mundiais que 
são céleres. Neste primeiro momento, a 
atuação empresarial não compreendia que seria 
um dever seu tratar das externalidades 
oriundas da atividade produtiva, de modo que 
isto caberia a outrem (o Estado?). 

Com relação à preocupação com a imagem, 
entre as décadas de 1990 e início dos anos 
2000, as empresas preocupam-se não apenas 
com o desempenho financeiro, mas também, 
estão preocupados em ser empresas cidadãs. 
A sociedade atual está muito voltada à 
conexão ao CPF dos representantes, o que eles 
fazem e como agem e não apenas com o CNPJ. 
Sendo assim, para uma empresa ser bem 
sucedida, é necessário que ela se atenha aos 
princípios ético-morais e não apenas que 
gerem lucro simplesmente. 

Na mesma vertente, e de forma complementar, 
a conferente apontou que a preocupação 
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empresarial não apenas está voltada aos seus 
clientes, mas com toda a sociedade, com os 
impactos acarretados, destacando a tendência 
por negócios sociais. A preocupação, além da 
governança abarca a sociedade como um todo 
e o meio ambiente. Neste sentido, introduziu a 
concepção de negócios sociais e ESG 
(Environmental Social and Governance). 

Nesta toada, há uma tendência de que os 
empresários atuais buscam negócios que 
além de lucrativos, possam ensejar em 
contribuições na esfera sócio-ambiental. 
Como exemplo, a palestrante citou o caso de 
Zizi3 uma mentoreada que comercializa 
acarajé em Perus (região metropolitana de 
São Paulo) e o óleo que ela utiliza para a fritura 
do produto passou a ser reutilizado para a 
fabricação de sabão. 

A professora Denise Delboni também foi 
indagada sobre o momento atual decorrente 
da Pandemia da Covid-19 no qual houve uma 
necessidade dos negócios se estabelecerem 
em plataformas digitais, bem como as novas 
formas de trabalho como o home office. De 
acordo com a sua percepção o 
empreendedorismo ocorre por necessidade ou 
oportunidade, sendo que o modelo de trabalho 
mudou drasticamente com a pandemia e 
continuará mudando, exigindo adaptações de 
todos os setores. Segundo a visão da Dra. 
Denise, os modelos de negócios do futuro 
abarcarão a virtualidade e a tecnologia. 

                                                           
3 https://www.instagram.com/acarajedazizi/?hl=pt-br 

A palestrante ainda lecionou, quando 
questionada por uma das ouvintes, a respeito 
das medidas que podem e devem ser 
adotadas pelos gestores, a fim de promover 
maior inclusão social, especialmente das 
mulheres no mercado de trabalho, que o 
preconceito sempre existiu e a mudança deve 
ser gradual e não impositiva. 

No seu entendimento, exigir das empresas 
medidas afirmativas neste sentido, pode 
acarretar um aumento do preconceito, uma 
vez que as escolhas ao preenchimento dos 
cargos devem seguir critérios de meritocracia 
e não apenas observar classes ou gêneros. 
Por outro lado, citou que os empreendedores 
brasileiros não devem esperar políticas 
públicas para solucionar o problema, mas, sim 
promover a alteração de cultura 
organizacional, quebrando paradigmas. 

Sendo assim, a conferencista encerrou sua 
participação apontando que o empreendedor da 
atualidade e do futuro, deve focar sempre na 
eliminação do efeito de halo dentro da sua 
corporação, promovendo a inclusão gradativa e 
através de avaliações de mérito, além de buscar 
através de sua empresa, contribuir para o 
desenvolvimento sustentável da comunidade 
onde está inserida, passando a ser, além de 
instrumento de geração de renda, um valioso 
instrumento de transformação, cumprindo seu 
dever de responsabilidade social. 
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UMA CONSTRUÇÃO CONTENCIOSA DO CONSTITUCIONALISMO 
EUROPEU: DO DIÁLOGO À GUERRA JUDICIAL 

Juan Fernando Durán Alba: Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Valladolid, España. 

 

INTRODUÇÃO 

Em 1977, em um dos vídeos sobre os casos 
de “fundação” da justiça federal dos Estados 
Unidos, correspondente ao caso Gibbons v. 
Ogden (1824), na recapitulação final, ao 
celebrar a sentença em que foi feita uma 
defesa decisiva da cláusula constitucional do 
comércio interestadual, afirma-se que: “a 
Suprema Corte lançou as bases para um 
mercado comum nos Estados Unidos, um 
século e meio antes que a Europa gostasse”. 
Sem negar valor ou significado a uma decisão 
judicial dessa natureza, proferida em nada 
menos que 1824, o apresentador enfatiza a 
dimensão econômica da questão, ignorando 
um fato crucial: a diferente conformação 
político-constitucional de ambos os espaços 
territoriais de integração supranacional. 
Porque, nem então em 1977, nem mesmo 
agora em 2021, a União Europeia pode ser 
definida como um verdadeiro Estado federal. 

Os intensos avanços no processo de 
integração europeia desde o seu lançamento 
com os primeiros tratados na década de mil 
novecentos e cinquenta não podem ser 
negados. Um espaço de colaboração 
econômica em um território profundamente 
traumatizado pela experiência das duas 

guerras mundiais, tão próximas no tempo. 
Um espaço de colaboração econômica ao qual 
se agregaram avanços posteriores em 
questões sociais e políticas. 

A integração política é precisamente o 
processo que provavelmente encontrará mais 
resistência. Os efeitos da crise económica de 
2008 também encontraram eco na integração 
económica e social, suscitando alguns casos 
de oposição pública –e por vezes 
demagógica– às políticas de ortodoxia 
orçamental e provocando episódios de um 
desconhecido descontentamento que se 
aglomerou em torno de slogans que 
denunciam a predominância de uma “Europa 
dos mercadores”. 

Mas se na esfera económica há lamentações 
sobre o caminho que a integração europeia 
percorreu, na esfera política o que existe são 
verdadeiras resistências a enveredar por esse 
caminho: resistências entre cujos marcos 
está o fracasso do processo de aprovação de 
um tratado constitucional europeu que 
começou em dois mil e quatro. 

O desaparecimento das fronteiras internas –
recuperadas recentemente pela pandemia– e 
das moedas dos diversos países membros, 
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elementos tradicionalmente vinculados à 
soberania dos Estados, não pode ocultar a 
persistência de grandes resistências para 
avançar no processo de integração política. 
Vimos que é tão difícil harmonizar as políticas 
fiscais, bem como as diferentes identidades 
constitucionais: o severo escrutínio a que as 
autoridades da UE estão a submeter as 
reformas na Polónia que afectam o seu sistema 
judiciário mostra a vontade de Bruxelas de não 
permitir que particularidades internas minem 
os padrões europeus em questões, por 
exemplo, de independência judicial. 

ALGUNS ANTECEDENTES DO CONFLITO 
JURISDICIONAL  

Neste contexto, a construção de um espaço 
europeu comum tornou-se polémica. E, 
recentemente, a sentença de dois mil e vinte 
de maio proferida pelo Tribunal Constitucional 
Alemão sobre a matéria do Programa de 
Compras do Setor Público, foi um verdadeiro 
choque nos fundamentos jurídicos do sistema 
da UE, tanto pelo seu alcance como também 
devido às duras críticas contra à resolução 
emitida anteriormente pelo Tribunal de 
Justiça da UE para resolver uma questão 
prejudicial sobre esta matéria. 

Os problemas entre as jurisdições 
nacionais e europeia não são novos, aqui 
estão alguns exemplos: 

a) O Tribunal Constitucional Tcheco no caso 
“Landtová” (2011), já declarou ultra vires o 

que havia sido acordado no julgamento 
europeu anterior. 

b) O Supremo Tribunal da Dinamarca no 
processo “Danks Industrie / Ajos” (2016) 
considerou que a jurisdição dinamarquesa 
não irá considerar o princípio geral do 
direito da UE de não discriminação com 
base na idade aplicável ao caso, apesar do 
acórdão pelo TJUE. 

c) Podem-se citar também as oscilações do 
Tribunal Constitucional italiano e dos 
próprios tribunais internos decorrentes do 
denominado “caso Taricco” e das diversas 
resoluções proferidas sobre a matéria 
(2015-2017). 

Pego um parêntese, a experiência espanhola 
até o presente tem sido muito modesta. Tão 
modesto que, na ausência de decisões 
preliminares dos tribunais espanhóis nos 
casos em que é obrigatório, um possível 
recurso foi interposto contra a Espanha por 
incumprimento. Deixando de lado esta 
circunstância, as relações entre o TJUE e o TC 
espanhol permanecem dentro dos limites do 
“diálogo”, e assim, no “caso Melloni”, o próprio 
Tribunal Constitucional corrige a sua 
jurisprudência para aceitar o primado do 
sistema jurídico da UE (2013-2014). 

OS TERMOS DO CONFLITO JURISDICIONAL 

Mas voltamos ao terreno do conflito: a 
decisão do Tribunal Constitucional alemão na 
questão da compra da dívida pública 
transcende o diálogo judicial para se resolver 
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no âmbito da guerra judicial. Na verdade, 
pode-se falar de “conflito”, uma vez que a 
decisão do TC alemão proíbe o Bundesbank de 
participar de um programa de compra de 
dívida pública, a menos que, dentro de três 
meses, possa justificar que o referido 
programa tenha respeitado o princípio da 
proporcionalidade e a regra de que o as 
competências dos órgãos comunitários são 
exclusivamente as que lhes são conferidas 
pelos Tratados da UE. 

Não se pode esquecer que a resolução do 
órgão de garantias constitucionais alemão é 
posterior a um julgamento do TJUE e, por isso, 
se pronuncia sobre o mesmo, em termos 
gerais, afirma que na medida em que o 
acórdão do TJUE não respeita as 
competências que os Tratados atribuem para 
ela, a sentença, pelo menos para a Alemanha, 
é inexequível. Alguns autores chegaram 
mesmo a afirmar, talvez com algum exagero, 
que o TC alemão se apresenta assim como um 
órgão interno de “cassação” do TJUE. 

As reações à resolução alemã foram 
imediatas, tanto do mundo político quanto do 
acadêmico. Algumas opiniões como exemplo: 

• “[…] a unidade do direito europeu é 
ameaçada pela decisão alemã e chega ao 
ponto de afirmar que a Comissão Europeia 
deveria abrir um processo de infração 
contra a Alemanha”. 

• “[…] é inadmissível que o Tribunal 
Constitucional Alemão se instale como 
guardião dos Tratados”. 

• “[a sentença é] um míssil legal no coração 
da UE”. 

A principal vítima do TC alemão, ou se preferir, 
o alvo de suas críticas, o TJEU, tem sido muito 
cauteloso. Limitou-se a publicar um 
comunicado de imprensa em que se pode ler 
que: “Os Serviços da Instituição nunca 
comentam as decisões de um tribunal 
nacional [...] uma decisão proferida com uma 
decisão prejudicial por este Tribunal vincula o 
juiz nacional ao resolução da disputa principal. 
A fim de garantir uma aplicação uniforme do 
direito da União, o Tribunal de Justiça, criado 
para o efeito pelos Estados-Membros, é o 
único competente para declarar que um ato 
de uma instituição da União é contrário ao 
direito da União. As divergências entre os 
tribunais dos Estados-Membros quanto à 
validade destes atos podem comprometer a 
unidade da ordem jurídica da União e 
prejudicar a segurança jurídica. À semelhança 
de outras autoridades dos Estados-
Membros, os tribunais nacionais são 
obrigados a garantir o pleno efeito do direito 
da União. Só assim a igualdade dos Estados-
Membros pode ser garantida na União por 
eles criada ”. E conclui afirmando que “a 
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Instituição se absterá de qualquer outra 
comunicação sobre o assunto”1. 

A prudência institucional não foi compartilhada 
pelas fileiras políticas muito mais beligerantes. 
De forma mais agressiva, um grupo de 
eurodeputados colocou à Comissão Europeia a 
seguinte “questão prioritária”, na qual se 
afirmava e solicitava: “Com esta resolução, que 
é contrária a um julgamento do TJEU, o 
Tribunal Constitucional Federal Alemão viola o 
primado do direito da União, fundamento do 
Estado de direito da União. Por isso, 
consideramos essencial que a Comissão, 
enquanto guardiã dos Tratados, inicie um 
processo de infração contra a Alemanha”. 

A TÍTULO DE CONCLUSÃO: SIGNIFICADO 
DO CONFLITO 

O significado do julgamento do TC alemão foi 
magnificamente destacado pelo Professor 
Soriano: após notar que o julgamento quase 
coincide no tempo com o 70º aniversário da 
declaração de Schuman, considerada a 
certidão de nascimento da integração 
europeia, ele conclui que a Declaração de 
Schuman foi uma declaração de paz enquanto 
a sentença é uma declaração de guerra. 

Claro, este não é o momento de apontar as 
deficiências do TJUE, cujas mudanças nas 
decisões às vezes aumentam a perplexidade 

                                                           
1 O texto original do comunicado, em português, pode ser 
encontrado em: https://curia.europa.eu/jcms/upload/ 
docs/application/pdf/2020-05/cp200058pt.pdf 

de seus destinatários; A Espanha foi 
recentemente vítima destas mudanças no 
que se refere à matéria relativa às 
prerrogativas parlamentares dos deputados 
europeus, em que o tribunal europeu alterou 
o critério que tinha mantido. É verdade que os 
demandantes no tribunal censuraram o TJUE 
(uma censura comum) por ser 
excessivamente complacente com as 
autoridades da UE e que este se limitou a 
proceder a um exame muito formal do 
programa de compra da dívida pública. Mas a 
verdade é que os Tratados da UE não 
conferem às jurisdições nacionais o estatuto 
de juiz das decisões do TJUE. 

Mas o tribunal alemão afirma que o facto de o 
TJEU, no seu julgamento de onze de 
dezembro de dezoito, ter dito ao decidir sobre 
a decisão prejudicial proferida precisamente 
pelo Tribunal alemão, que nenhum princípio 
foi violado nas decisões do Banco Central 
Europeu, não satisfaz a exigência alemã de 
aplicação correta do princípio da 
proporcionalidade, de exame e avaliação das 
disposições desse princípio. Em conclusão, o 
julgamento do TJUE não é compreensível, 
constitui uma arbitrariedade objetiva e é 
classificado como ultra vires, censurável e sem 
força aplicável na Alemanha. 

Um dos efeitos jurídicos mais notáveis da 
decisão alemã –não o único– é o facto de pôr 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200058pt.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200058pt.pdf
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em causa um dos princípios básicos em que 
assenta o edifício do Direito da UE: o princípio 
da primazia do sistema jurídico europeu. O ex-
Advogado Geral da UE Pedro Cruz Villalón 
alertou perspicazmente sobre a natureza da 
decisão judicial do TC alemão: é uma 
declaração de poder por meio do Direito e 
acusa o TC alemão de se comportar não 
apenas como um poder legal, mas como um 
poder hegemônico, a ponto de pôr em causa o 
edifício do Direito da União. 
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AMÉRICA LATINA DIANTE DO CENÁRIO ECONÔMICO INTERNACIONAL 

Rapahel Bicudo: Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Relatório de: Raissa Alana Lopes Passos Miler e Renato Lira Miler Silva. 

 

APRESENTAÇÃO 

No dia 17/03/2021, às 14:00, ocorreu, na 
Semana da Internacionalização, a palestra que 
foi coordenada pela professora do mestrado, 
Doutora Gabrielle Kölling, e que foi ministrada 
pelo professor, Doutor Raphael Bicudo. O tema 
da palestra foi “América Latina diante do 
cenário econômico internacional”. 

Conforme mostrou o professor Raphael, 
discutir a América Latina exige inserir o 
continente na dinâmica da economia mundial. 
Como fazemos parte dessa dinâmica? É 
fundamental esse entendimento para que 
possamos entender o que se passou ao longo 
do tempo, com compreensão do presente 
momento e falar sobre perspectivas, de várias 
naturezas como social, econômico, político, 
institucional, tendo em vista que tudo está 
plenamente associado. 

Como mostrado pelo professor, “O mundo 
está mudando rapidamente, tendo como 
eixos principais de transformação o 
aprofundamento das desigualdades, a 
catástrofe ambiental, o caos financeiro e a 
desarticulação dos sistemas democráticos. 
No meio disso, as pessoas, as comunidades, 
as cidades e as nações buscam formas de 
resgatar as rédeas do processo, tentando 

sobreviver e se organizar num contexto cuja 
dinâmica lhes escapa”.  

Dessa forma, da década de 80 para os dias de 
hoje, sendo que, atualmente, tem o fato da 
pandemia causada pela COVID-19, há uma 
série de transformações no capitalismo 
mundial, algo que não era tão comum e que 
passou a fazer parte do capitalismo dos 
países desenvolvidos é o aprofundamento 
das desigualdades. Isso era muito mais 
visível em países da América Latina, em 
países Africanos, alguns países Asiáticos. 

Com relação às catástrofes ambientais, tem-
se a necessidade de repensar os modelos de 
crescimento, visando compatibilizar 
crescimento com justiça social e preservação 
ambiental. Não se constituindo, certamente, 
uma tarefa fácil. 

Sobre o caos financeiro, um dos 
fundamentos do aprofundamento das 
desigualdades tem relação com essa 
dinâmica financeirizada que o capitalismo 
passou a assumir. O que presenciamos da 
década de 80 para os dias de hoje é um 
volume muito maior girando dentro da 
especulação financeira do que dentro da 
esfera produtiva, sendo assim, um dos 
principais motivos pelos quais a desigualdade 
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está se aprofundando. Porque você tem 
dinheiro e faz mais dinheiro e não 
necessariamente você produz algo para fazer 
mais dinheiro e ao não produzir algo, com o 
avanço tecnológico, você tem um 
desemprego estrutural que se manifesta com 
força cada vez maior nos países 
desenvolvidos. Já com relação à 
desarticulação dos sistemas democráticos, 
isso se deu muito em função, também, de 
problemas sociais, de globalização. 

ECONOMIA INTERNACIONAL  

Mesmo antes da pandemia, causada pela 
doença COVID-19, o cenário era:  

1. Taxas de crescimento econômico mais baixas; 

2. Queda no comércio internacional; 

3. Aumento das desigualdades nos países 
desenvolvidos; 

4. Processo de financeirização; 

5. Práticas protencionistas e conflitos; 

6. Desarticulação dos sistemas democráticos. 

Vejamos o Produto Interno Bruto - PIB 
mundial, conforme tabela abaixo, o que 
chama atenção são as economias 
desenvolvidas, em que há uma dificuldade 
cada vez maior de erguer as taxas de 
crescimento econômico, que tem relação 
também com conflitos maiores entre países, 
de uma diminuição de comércio mundial, e 
agora, com a pandemia, um pouco mais. Há de 

se citar também a América Latina, que vem 
apresentando desde 2014, para os dias de 
hoje, taxas de crescimento muito baixas.  

 

Ainda, em continuação ao exposto acima, a 
queda do PIB Mundial deriva de uma 
combinação de três forças: 

1. Diferenças entre o padrão de 
especialização das economias: têm-se, 
por exemplo, as chamadas economias 
desenvolvidas, com o padrão tecnológico 
cada vez maior, como na Inglaterra, nos 
Estados Unidos, entre outros. Têm-se 
também muitas economias que não 
absorveram essa difusão do processo 
técnico e ainda hoje manifestam uma série 
de dificuldades, como na América Latina. 

2. Grande mobilidade de capitais que 
favorece os movimentos especulativos de 
longo prazo. 

3. Ausência de governança internacional que 
possa corrigir tais desiquilíbrios. 
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ECONOMIA INTERNACIONAL E OS IMPACTOS 
DA COVID-19 

Conforme mostrado pelo professor, os dados a 
seguir, tabela abaixo, são da Organização 
Mundial de Saúde, de fevereiro de 2021, que 
apresenta, por regiões, o número de 
contaminados, de mortes, da taxa de letalidade.  

A COVID-19 tem impactado, esse impacto se 
dá desde um número elevado de pessoas 
mortas, como se pode verificar aqui no Brasil, 
até mesmo nas outras áreas, como na 
Economia, com grande número de pessoas 
desempregadas. Também se têm grandes 
impactos sociais.  

No ano passado, por exemplo, mais de 60 
milhões de pessoas tiveram acesso ao auxílio 
emergencial, imaginemos, então, se não 
tivéssemos esses recursos, não que o auxílio-
emergencial seja a solução para os nossos 
problemas, mas é fundamental. Agora esse 
auxílio será retomado, com parcelas muito 
menores, o que vai causar dificuldade para 
retomar a economia brasileira. 

 

Agora, os dados de 2020, os impactos da 
pandemia, e as perspectivas para 2021 e para 
2022. Em 2021 ainda estamos minimizando 
os impactos do ano anterior, isso se estende 
para todas as regiões: 

 

AMÉRICA LATINA 

Ao se falar sobre América Latina, não pode 
deixar de falar sobre a importância da CEPAL 
(Comissão Econômica para a América Latina). 
Essa comissão desenvolveu um método 
próprio para fazer um diagnóstico dos países 
latino-americanos e propor políticas de 
superação do subdesenvolvimento. Já possui 
70 anos. 

Então, por que desenvolver um método, 
próprio, histórico estruturalista? Porque 
esses países possuem especificidades. 
Portanto, tem o objetivo de levar em conta as 
características, as especificidades dos latino-
americanos. O subdesenvolvimento é 
entendido como um processo histórico. Isso 
quer dizer que enquanto, do século XVIII para 
o século XIX, a Inglaterra, e depois os demais 
países, Alemanha, EUA, Japão, França, Suécia, 
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estavam desenvolvendo tecnologia e 
manufaturas, nós estávamos inseridos nesse 
momento como produtores, exportadores de 
matérias-primas para os países centrais e 
importávamos bens de consumo, como 
algumas máquinas, equipamentos. 

Então, isso conferia aos países da América 
Latina o processo de trocas desiguais, ou seja, 
exportávamos produtos de valores agregados 
baixo e importávamos produtos de agregado 
alto. Outra questão, os preços das matérias-
primas não eram informados pelos países 
Latino-Americanos, mas sim pelo mercado 
internacional. Então, quando havia queda da 
economia mundial, ou seja, crescimento 
menor, a demanda pelos nossos produtos 
caia. Portanto, o que acontecia junto com os 
preços, caiam também. Então, sofríamos de 
uma vulnerabilidade muito grande. 

Dessa forma, o que era preciso fazer para que 
a América Latina pudesse reverter esse 
processo de trocas desiguais? Industrializar-
se. Produzir aqui dentro muito do que a gente 
buscava lá fora. Ou seja, substituir importação. 
Então, a CEPAL recomenda a industrialização 
como meio, não como fim. Meio de poder 
superar essa questão do subdesenvolvimento. 
Porém, isso não acabou acontecendo.  

No entanto, cada país latino-americano 
conseguiu alguma densidade industrial, ter 
alguma industrialização. Três países que 
conseguiram ir mais longe: Brasil, México e 
Argentina. Os demais países têm alguma base 
industrial, mas esses três a base é melhor. 

Entretanto, isso não foi suficiente para 
romper a questão do subdenvolvimento. 

Então, períodos da América-Latina: 

1. Fase agrário-exportadora (séc XIX até 
1940): então, tinham países 
especializados na produção de produtos 
agrícolas, minerais.  

2. Modelo “Hacia a Dentro” (1950-1970): um 
modelo voltado para dentro, para produzir 
o mercado interno, o máximo que 
conseguisse, para que assim diminuísse a 
dependência e para que tivesse divisas 
para o nosso próprio desenvolvimento. 

3. Crise dos anos 80: período que se teve 
endividamento externo e inflação. Tratou-
se de uma década perdida. 

4. Adoção do Receituário do Consenso de 
Washington (Década de 90): passa-se a 
questionar o modelo anterior, substituição 
de importações, em que o Estado tinha 
uma grande presença, que passa a ser 
muito criticada.  

Nesse sentido, teve uma reunião em 
Washington, nessa reunião propôs-se que os 
países latino-americanos passassem a 
adotar uma série de medidas, como abertura 
comercial, liberalização financeira, 
privatização, enxugamento do Estado e a 
estabilidade de preço. 

Então, segundo o Consenso de Washington, 
se os países latino-americanos adotassem 
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essas medidas, naturalmente voltariam a 
crescer e voltariam a receber investimentos 
estrangeiros e colocariam seus países 
novamente na rota do crescimento. Isso foi 
feito. Mas essas medidas não colocaram os 
países na rota do crescimento novamente. 
Observem o gráfico: 

 

De 61 até 1970, a América Latina cresceu 
quase 6% ao ano. Na década de 70 para 80, o 
crescimento foi de 5% ao ano. A década de 80 
vai gerar um crescimento em média de 1,8% 
ao ano, a chamada década perdida. Com as 
reformas do Consenso de Washington a 
América Latina cresce apenas 2,7%. E só vai 
voltar a crescer a América Latina com o Ciclo 
das Commoodities nos anos 2000. 

Nesse sentido, em resumo, teve a passagem 
da economia agrário-exportadora para a 
economia industrial, que visava a substituição 
de importações, planejamento por parte do 
Estado. As economias cresceram, geraram 
uma base industrial, mas, apesar de todo o 
crescimento econômico na América Latina, de 
50 até o final da década de 70, esse 
crescimento não foi suficiente para minimizar 

os problemas sociais (desigualdade, pobreza, 
problemas nas áreas de infraestrutura, 
saneamento, transporte, moradia). Então, é 
uma industrialização que não 
necessariamente incluiu a maior parte dos 
latino-americanos. 

O CICLO DAS COMMODITIES NA AMÉRICA 
LATINA 

A China, passando a demandar cada vez mais 
as commodities agrícolas, minerais e 
metálicas, tanto dos países latino-
americanos quanto dos países africanos, isso 
vai intensificar o crescimento dos países 
latino-americanos. 

Nesse sentido, surgem as perguntas: 

1. Esse “Boom” das commodities na região 
(2003-2013), foi suficiente para criar as 
condições para o crescimento sustentado 
e desenvolvimento social na América 
Latina? 

2. Ainda, qual o cenário para a América Latina 
Pós-Pandemia? 

Vejamos. 

Para a análise do ciclo das commodities na 
América Latina, é necessário o entendimento 
das fases. 

A 1ª FASE, que, inclusive, foi muito positiva, 
deu-se de 2003 até a eclosão da crise 
financeira em 2008, foi positiva em termos de 
comércio (alta dos preços das commmodities 
e crescimento do volume de comércio 
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mundial) e fluxo de capitais para as 
economias periféricas; 

A 2ª FASE, deu-se de setembro de 2008 a 
2010, caracterizou-se, num primeiro 
momento, pelo efeito-contágio da crise e, 
num segundo momento, pela rápida 
recuperação das economias emergentes e o 
novo “boom gêmeo” (de preços das 
commmodities e fluxos de capitais); 

Já a 3ª FASE, ocorreu de 2011 a 2015, foi 
marcada pela deterioração das condições 
externas devido a uma conjunção de fatores – 
crise da área do euro, sinalizações de 
normalização da política monetária dos EUA e 
desaceleração da economia chinesa (= queda 
do preço das commodities); 

Por fim, a 4ª FASE, caracterizou-se pela 
queda das taxas do crescimento econômico 
na região (2016 = 1,7%, 2017 = 1,3%). 

 

Como se observa no gráfico acima, foi 
importante o crescimento no ano 2000, na 
taxa de 5,6% e depois declinamos para a casa 
dos 2%.  

Então, nos anos 2000 na América Latina, 
resumidamente, teve-se: 

1. O Boom das Commedities; 

2. Dependência da China; 

3. Doença Holandesa; 

4. Crescimento com base nas Exportações e 
no Consumo; e 

5. Taxa de Investimento (FBKF): Fusões e 
aquisições sem ampliação da capacidade 
produtiva. 

 

Ainda, conforme tabela acima, enquanto a 
taxa de investimento no mundo estava em 
21,4%, a nossa estava na casa de 20,4%. 
Conforme o professor, “diria que no Brasil em 
torno de 17 a 19%”. 
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POBREZA NA AMÉRICA LATINA 

 

Se olhamos na década de 90, temos quase 30% 
de pobreza extrema. Nos anos 2000 tem mais 
ou menos a mesma coisa, mas teve diminuição, 
e como diminuiu em 2010, fruto desse 
crescimento. Mas, como não tomamos as 
medidas para o crescimento sólido, duradouro, 
o que vai acontecer após esse período? 

Em 2014, 28,5% da população da região 
encontrava-se em situação de pobreza (168 
milhões de pessoas), porcentagem que 
aumentou para 29,8% em 2015 (178 milhões) 
e para 30,7% em 2016 (186 milhões de 
pessoas). Já a extrema pobreza passou de 
8,2% em 2014 (48 milhões de pessoas) para 
10% em 2016 (61 milhões de pessoas). 

Em 2016, a pobreza afetava 46,7% das 
crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos e a 
extrema pobreza, 17%. No caso dos jovens de 
15 a 29 anos esses números eram de 31,1% e 
9,5%, respectivamente.  

 

 

ECONOMIA POLÍTICA DA AMÉRICA LATINA 

Fim do Ciclo de Commodities na Região e a 
persistência das características básicas do 
subdesenvolvimento, tendo: 

1. Escassa e inadequada diversidade 
produtiva e exportadora; 

2. Heterogeneidade Estrutural: grandes 
diferenças em termos de produtividade 
entre setores, entre países, que se 
refletem em grande desigualdade social; e 

3. Instituições pouco eficazes para as tarefas 
do desenvolvimento. 

Algumas impressões: 

1. O ciclo de commodities na região, 
corrobora, de certa forma, o nosso tipo de 
inserção na divisão internacional do 
trabalho (economia global) – ou seja, uma 
inserção passiva, o que contribui para a 
reprimarização da pauta exportadora; 

2. Promoveram a integração ao mercado 
(aumento do consumo, melhor distribuição 
de renda e redução da taxa de 
desemprego). Porém, não contribuiu para 
uma consciência política cidadã – 
“Condição de Agente”; 

3. Acabaram por estabelecer pactos de 
governabilidade com grandes oligarquias e 
com o capital rentista. 
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O PROBLEMA DA ARMADILHA DA RENA 
MÉDIA NA REGIÃO 

A “ARM” é caracterizada por um país que, 
após crescer de maneira acelerada, alcança 
uma renda per capita superior à dos países 
pobres, mas não mantém uma expansão que 
permita alcançar um padrão próximo ao dos 
países desenvolvidos. 

IMPACTOS DA PANDEMIA SOBRE A REGIÃO 

A Comissão Econômica para a América Latina 
e o Caribe (CEPAL) projeta que em 2020 o 
valor das exportações regionais de bens cairá 
13%, enquanto o das importações sofrerá 
uma contração de 20%. A queda do volume 
importado seria de 16%, similar à registrada 
em 2009 durante a crise financeira mundial. 

A maior contração das exportações em 2020 
seria registrada naquelas destinadas à 
própria região (-24%), enquanto as 
exportações para os Estados Unidos e para a 
União Europeia mostrariam quedas de 14% e 
13%, respectivamente. As exportações para a 
China cresceriam 2%, em resultado do impulso 
das exportações agrícolas e de minerais e 
metais, principalmente da América do Sul. 

A integração econômica tem um papel crucial 
no desenvolvimento da América Latina e do 
Caribe. O mercado regional permite alcançar 
escalas mais eficientes de produção e 
aproveitar as complementaridades entre as 
economias. Além disso, dada a sua 
composição intensiva em manufaturas e com 
grande presença de pequenas e médias 

empresas (PME), o comércio intrarregional 
promove a densificação do tecido produtivo e 
ajuda a reduzir a dependência das 
exportações de matérias-primas. 

A participação do comércio intrarregional nas 
exportações totais da América Latina e do 
Caribe mostra tendência descendente desde 
2014. Em 2019 alcançou 14%, o mesmo nível 
registrado no início dos anos 90, e projeta-se 
que em 2020 diminua para 12%. Neste 
fenômeno incidem, além do fraco desempenho 
da economia regional (o pior em sete décadas), 
a fragmentação do espaço econômico 
regional, a carência de arranjos institucionais 
sólidos, a irrupção da China como parceiro 
comercial e as tendencias centrífugas 
resultantes da acumulação de acordos 
comerciais com parceiros extrarregionais. 

Reverter a desintegração comercial e 
produtiva da região é um desafio urgente. 
Para isso, é crucial aprofundar os vínculos 
entre o México e o Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL), particularmente o Brasil. O 
grosso do intercâmbio entre as duas maiores 
economias da região é realizado sobre uma 
base não preferencial e a interdependência 
comercial entre ambas se mantém em níveis 
muito baixos. 

CENÁRIO PÓS PANDEMIA NA REGIÃO 

Como possível saída: 

1. Três linhas de trabalho que contribuiriam 
para revigorar a integração regional, apoiar 
a recuperação pós-pandemia e elevar a 
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competitividade da América Latina e do 
Caribe: a convergência em facilitação do 
comércio, a melhoria da infraestrutura 
regional de transporte e logística e a 
cooperação em matéria digital. 

2. Competitividade na América Latina e 
inserção mais positiva na economia 
mundial: 

A) Compatibilizar crescimento econômico 
com restrição externa; 

B) Crescimento com inclusão social; e  

C) Crescimento com preservação ambiental. 

Segundo a CEPAL: 

“El cambio estructural es fundamental para 
modificar la relación entre las elasticidades 
y aliviar la restricción externa: sin cambio 
extructural no hay convergencia, salvo de 
manera transitoria, como durante um 
período de alza em el ciclo de los precios 
internacionales de los produtos básicos”. 

A necessidade da Transformação Estrutural 
na Região: o conceito de Mudança Estrutural 
sustenta o processo de desenvolvimento. É o 
que diversifica a economia e amplia a 
participação na estrutura produtiva dos 
setores com maior intensidade em 
conhecimentos (eficiência Schumpeteriana) e 
com maior taxa de crescimento da demanda 
(eficiência Keynesiana) = Eficiência Dinâmica. 

Por fim, por uma visão integrada de 
desenvolvimento: POLÍTICA INDUSTRIAL – 
POLÍTICA MACROECONÔMICA – POLÍTICA 

SOCIAL – POLÍTICA AMBIENTAL. Com isso, o 
professor finalizou a sua apresentação. 

APRESENTAÇÃO FINALIZADA 

A professora do mestrado, Gabrielle, ao 
término da apresentação, fez uma pergunta 
para o professor, considerando todo esse 
cenário de iniquidade social, que a pandemia 
escancarou, e como falado, conseguimos 
algum nível de desenvolvimento, mas sem 
muita inclusão social, no contexto latino-
americano, a gente tem um grande problema 
de incluir, e não só o Direito, mas o próprio 
cenário Econômico, então pensando que 
nesse contexto de pandemia a gente 
escancarou essas iniquidades sociais, a 
professora quis saber o que o professor pensa 
da temática da Governança Pública, já que o 
professor falou na Governança Internacional 
para minimizar os efeitos e os impactos, mas 
pensando num cenário nacional, de que modo 
a gente poderia dialogar com a Governança 
Pública no cenário nacional para tentar 
minimizar os impactos da pandemia, e se, de 
fato, o professor enxergava se havia alguma 
medida de governança no cenário nacional 
para minimizar os impactos da pandemia. 

Para o professor, quando olhamos para o 
Poder Público fica muito claro que não se tem 
um planejamento visando minimizar esses 
impactos. Então, o que tivemos no passado 
foram algumas medidas como o auxílio-
emergencial, algumas medidas voltadas para 
empresas, agora, paralelamente a isso, você 
tem um esquema de vacinação caótico, e uma 
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das coisas para que se retome a questão 
econômica e visa a questão social é agilizar o 
esquema de vacinação, e que nós fomos nos 
preocupar só agora, recentemente. Enquanto 
o mundo estava em uma situação diferente, 
nós começamos a correr atrás das vacinas e 
estamos vendo o que está acontecendo.  

E uma outra coisa, aqui não se pensa no médio, 
longo prazo, então, o que se tem de plano 
econômico e social pós pandemia? Tudo bem, 
vamos agilizar vacina para que as pessoas 
possam voltar a circular, você possa retomar 
as atividades do setor de serviços, na indústria, 
no setor primário. Isso é um ponto. Agora, o 
professor não vê um projeto pós pandemia. 
Fala-se muito em reformas no Brasil e 
manutenção do teto de gastos. Reforma é algo 
muito subjetivo, no máximo possuem o poder 
de reverter as expectativas. Mas já fizemos a 
reforma trabalhista, a reforma da previdência. 
Uma das coisas que assustam o professor, no 
Brasil, é que você pega dentro de órgãos de 
governo pessoas sem o mínimo preparo para 
exercer determinadas funções. Ele acha que 
tem de ser pessoas da área para tocar 
determinadas funções. 

Após a conclusão do professor, a aluna do 
mestrado, Mayra, fez uma pergunta “Como 
as decisões que remetem a uma insegurança 
jurídica refletem no cenário econômico 
brasileiro?”. Para o professor, muito se fala na 
necessidade de você retomar investimento 
em infraestrutura. Então, você pode isso por 
meio de concessões, de parceria público-
privada e para isso é fundamental que você 

tenha boas regras do jogo. Ou seja, arcabouço 
jurídico institucional que a gente consiga 
canalizar recursos, que a iniciativa privada 
possa caminhar nessas áreas que são tão 
importantes para o país. Agora, existe uma 
insegurança muito grande por conta do 
momento político em que vivemos, porque 
você pode ter o não cumprimento de 
contratos. Então, não se tem até hoje definido 
o marco regulatório do setor de energia para 
outros setores que se pensa em termos da 
infraestrutura. É algo que tem relação tanto 
com a esfera política e com a falta que temos 
de um projeto para o país. Porque toda essa 
questão do arcabouço jurídico institucional 
deveria fazer parte de um planejamento de 
médio, longo prazo para o país. 
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REFORMAS DA SEGURIDADE SOCIAL NA AMÉRICA LATINA E AS 
REFORMAS NO CHILE 

Rodrigo Monteiro Pessoa: Universidade da La Fronteira, Chile. 
Relatório de: José Nivon da Silva, Luísa de Marilac de Oliveira Barros e Solange Luiza Bezerra de Oliveira. 

 

RESUMO 

Neste relatório propõe-se registrar as 
abordagens do Professor Doutor Rodrigo M. 
Pessoa, onde se discute as reformas da 
Seguridade Social na América Latina e no Chile 
na palestra proferida no dia 16 de março de 
2021, na 1ª Semana de Internacionalização 
do programa de mestrado profissional da 
Faculdade CERS, contribuindo para o 
aprofundamento do conhecimento do tema a 
todos os mestrandos. Durante o evento o 
palestrante trouxe conhecimentos e 
discussões a respeito do direito fundamental 
e a tutela do Estado sob a Seguridade Social. 
Falou sobre a crise do Estado Liberal e a 
transição para o Estado Social, surgindo 
novos direitos sociais. Contextualiza os 
motivos e tipos de reformas operadas na 
América Latina como objetivo de uma 
estratégia econômica. E por fim aborda 
aspectos constitucionais da repartição e da 
capitalização da Seguridade Social Chilena, 
mostrando as falhas do sistema de 
capitalização. No final abriu espaço para 
perguntas e respondeu aos questionamentos 
dos mestrandos e internautas. As conclusões 
alcançadas pelo palestrante e registradas 
neste relatório podem auxiliar para formar a 

discussão sobre as consequências sociais e 
econômicas que trouxe o sistema de 
Seguridade Social do Chile. 

Palavras-chave: Seguridade Social. 
Reformas. América Latina. Chile. 

INTRODUÇÃO 

A finalidade deste relatório é apresentar a 
descrição objetiva dos ensinamentos do 
Professor Doutor Rodrigo M. Pessoa na 
palestra do dia 16 de março de 2021 às 
11h00min, na I Semana de 
Internacionalização do Mestrado Profissional 
da Faculdade CERS, com o tema: Reformas da 
seguridade social na América Latina e as 
reformas no Chile. 

A I Semana de Internacionalização do 
Mestrado Profissional da Faculdade CERS, no 
programa de Mestrado Profissional em 
Direito, Compliance, Mercado e Segurança 
Humana, foi organizada pelos Professores 
Doutores Laís Bergstein, Sophia Vial, Jane 
Lucia Wilhelm Berwanger, Horácio 
Monteschio e Gabrielle Kollingentre nos dias 
15 a 19 de março de 2021. 



I SEMANA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO MESTRADO  PROFISSIONAL EM 
DIREITO, MERCADO, COMPLIANCE  E SEGURANÇA HUMANA 

 
 
 

 
 
37 

 

O evento semanal foi realizado no formato 
virtual, via plataforma Zoom aos alunos do 
mestrado e através do Youtube para o público 
em geral, contando com a participação de 
especialistas, mestres e doutores de 
diversos países. 

A palestra foi introduzida com a abordagem 
preliminar de compreensão da tutela do 
direito à Seguridade Social como direito 
humano e distribuídas em três partes, 
trazendo os contextos e tipos de reformas 
operadas pela América Latina, no segundo 
tema. Em seguida foram discutidos os 
aspectos constitucionais da Seguridade Social 
Chilena. E por fim o palestrante trouxe as 
principais conclusões da palestra. 

A realização desse relatório contribui para a 
atualização dos mestrandos nas dimensões 
do campo de direito, promovendo diálogos 
interdisciplinares no campo do direito 
internacional e suas relações com as 
transformações na ordem econômica e social. 

A justificativa e ideia central deste relatório, 
além da obtenção do certificado de 
organização do evento é a participação ativa 
nas atividades promovidas pelo programa de 
mestrado profissional capaz de auxiliar os 
Professores organizadores no próximo 
exame de qualificação da dissertação no 
quesito do engajamento dos mestrandos às 
atividades disponibilizadas ao longo do 
vínculo acadêmico. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O palestrante inicia a abordagem do tema 
deixando frisar quais são os objetivos dos 
Direitos Humanos que é Lutar pela justiça social 

O palestrante trouxe o conceito do Francisco 
Dell solar sobre os direitos humanos que 
retratam “as condições da existência humana 
que permitem ao ser humano funcionar e 
utilizar plenamente os seus dons de inteligência 
e consciência para satisfazer as exigências 
fundamentais impostas pela sua vida espiritual 
e natural” (Francisco Del Solar em " Direitos 
humanos e sua proteção) comparando com o 
art. 22 dos direitos Humanos. 

Depois faz uma análise histórica dos principais 
eventos ocorridos nos anos de 1948, com a 
declaração americana dos direitos humanos, 
1952 Convenção nº 102 da OIT, sobre 
Seguridade Social com Declaração Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem, art. XVI a 
OIT quando se fala pela primeira vez em 
seguridade social, 1969 Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, art. 26, ainda em 
1969 com o Pacto Internacional Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, art. 2º e art. 9º 
com a convecção americana sobre direitos 
humanos em 2012 Recomendação nº 202 da 
OIT sobre pisos mínimos de proteção social. 

Reflete sobre a importância dos Direitos 
Humanos estarem previstos no ordenamento 
jurídico por meio da Constituição Federal, 
como forma de concretização desses direitos. 
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É preciso que o direito humano seja 
consagrado na constituição. 

Nesse diapasão, o Estado liberal sucede o 
estado monárquico onde não existia nada 
privado, os indivíduos buscam crescer e 
desenvolver o patrimônio sem ser cerceado 
pela igreja nem monarquia, historicamente 
passa-se pela revolução americana e a 
francesa. Os direitos fundamentais vão partir da 
ordem natural. O estado liberal tem 
características como LIBER- DADE NEGATIVA, 
DIVISÃO DE PODERES com adoção do sistema 
de freios e contrapesos como forma de 
equilibrar a força entre os poderes, IGUALDADE 
FORMAL (ISONOMIA), SEPARAÇÃO 
ESTADO/IGREJA, A SEPARAÇÃO 
ESTADO/SOCIEDADE (conforme os slides 6 e 7).
   

O estado liberal avança para o Estado Social 
que nasce com Otto Von Bismarck e com a 
Constitucionalização dos direitos sociais 
ocorrida no México 1917, em Weimar 1919 e 
na Espanha 1931, cujas primeiras 
preocupações foram com as questões sociais, 
passando a focar em: direitos sociais, 
econômicos e culturais classificados 
posteriormente como direitos de segunda 
dimensão que são direitos de titularidade 
coletiva e com caráter positivo, pois exigem 
atuações do Estado. As características deste 
estado são LIBERDADE DE TODOS, COOPE- 
RAÇÃO ESTADO/SOCIEDADE, IGUALDADE 
MATERIAL, DIREITOS SOCIAIS. Com estas 
novas caraterísticas ocorre a mudança da 
aplicação dos direitos fundamentais, surgindo 

novos direitos fundamentais para auxiliar o 
estado na busca do bem comum. E aqui que 
surge a preocupação com a previdência social. 

Na segunda parte da palestra o palestrante 
aborda os motivos e tipos de reforma na 
América Latina. 

A abordagem apresenta as motivações das 
reformas buscadas pelos países sendo estas 
principalmente a crise econômica dos 70 que 
geraram o desemprego e o desequilíbrio do 
sistema que até então baseava-se no 
emprego formal. Depois a crise dos anos 80 
que afetaram ainda mais os empregos 
formais com diminuição significativa de 
salários e empregos. 

Estas crises impulsionaram países da América 
Latina e Caribe que buscaram altera- ções em 
suas economias visando redirecionar o 
crescimento econômico. Estas mudanças 
baseavam-se na reestruturação da economia 
com base no livre mercado e 
desregulamentação substancial das atividades 
econômicas e privatização de serviços do 
Estado, entre estes a seguridade social. 

Aborda que em geral os sistemas visavam 
garantir Idade, Invalidez, Morte, Doença 
comum, Maternidade, Riscos ocupacionais, 
Desemprego. A modificação introduz novos 
tipos de serviços no mercado e mudanças que 
afetam as finanças, organização e entrega 
dos serviços em matéria de seguridade social. 

As mudanças foram alinhadas com o consenso 
de Washington de 1989, que prega redução dos 
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gastos públicos, disciplina fiscal, livre comércio, 
liberalização, privatização e desregulamentação 
das relações laborais, afetando o 
desenvolvimento dos mercados domésticos. 

A mudança é feita sob a perspectiva de que os 
Direitos sociais são vistos como um en- trave 
à economia e as consequências econômicas 
dos Estados para os Direitos Sociais, fazendo 
com que estes direitos sejam analisados 
apenas do ponto de vista financeiro. 

Passa então a abordar os modelos de 
desenvolvimento e sistemas de proteção 
social da américa latina e na evolução de 
experiências previdenciárias na América Latina 
e na evolução de experiências previdenciárias 
na América Latina, para então apresentar os 
tipos de reformas que foram operadas nos país 
da América Latina, que são basicamente: 

As Reformas substitutivas, ocorridas em 1980 
no Chile e em 1997 na Bolívia, que fecha o 
sistema público, não permitindo novos filiados 
e substitui o sistema público por um privado. 

As Reformas paralelas que diferentemente da 
reforma paralela ela não fecha o sistema 
público, mas o modifica e cria um novo sistema 
privado onde ambos competem, tendo esta 
mudança ocorrido no Peru em 1992. 

As Reformas mistas que não foram fechadas 
para novos filiados e manteve-se baseados 
em dois pilares, sendo estes: a concessão de 
benefícios básicos e possibilidade de 
complementação dos benefícios por um 
programa privado. Estas reformas foram 

praticadas em 1994 na argentina, em 1995 
no Uruguai e em 2001 no Paraguai. 

Por fim a reforma praticada no Brasil em 1998-
1999; 2019 conceituada como Reformas 
paramétricas, que tem como caraterística 
manter os sistemas totalmente públicos e 
introduzem modificações relacionadas com o 
cálculo e acesso aos benefícios, tais como a 
ampliação da idade de aposentadoria, o 
aumento da vida laboral, a modifica a carência e 
a mudança do fator previdenciário. 

Ao final desta segunda etapa o expositor faz 
uma reflexão sobre o fato de que entre os anos 
de 1980 e 2014, trinta países privatizaram 
total ou parcialmente seus sistemas públicos 
de previdência. Dentre estes trinta países, 
quatorze integravam a América Latina, tendo 
as reformas ocorrido cronologicamente nos no 
Chile, Peru, Argentina, Colômbia, Uruguai, 
Bolívia, México, Venezuela, El Salvador, 
Nicarágua, Costa Rica, Equador, República 
Dominicana e Panamá. 

No entanto, a partir de 2018, dezoito dos 
trinta países fizeram novas reformas rever- 
tendo o total ou parcialmente a privatização, 
tendo esta reversão também ocorrido na 
América Latina, onde cinco dos catorze países 
retornaram ao sistema público, sendo estes a 
Venezuela (2000), Equador (2002), Nicarágua 
(2005), Argentina (2008) e a Bolívia (2009). 

Na terceira fase de sua apresentação, o 
palestrante aborda o modelo de seguridade 
social adotado pelo Chile. 
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Para melhor situar os ouvintes o palestrante 
faz uma evolução histórica no pertinente ao 
modelo político adotado pelo Chile em 
decorrência da intervenção e do golpe militar 
ocorrido em 1973 e que até hoje são os 
pilares da economia chilena, sendo estes 
baseados em: 

(1) uma constituição da época da ditadura; (2) 
um sindicalismo desmobilizado e 
despolitizado; (3) a modificação do sistema de 
pensões que era solidário por um 
redistributivo por um de capitalização 
forçada; (4) o abandono de uma educação 
pública por um modelo de educação privada; 
(5) um sistema de saúde dual, em que o 
sistema privado sem comunicação 
orçamentária e onde o setor público fica com 
as pessoas com menores condições 
econômicas e com alto risco sanitário, 
rejeitadas pelo sistema privado; (6) um 
sistema bancário privatizado com latas taxas 
de juros e um sistema de utilização da água 
privatizado (DFL nº 

1.122 em 1981) com exploração e 
comercialização livre. 

Após isso, fez uma reflexão sobre a 
Constituição Chilena ressaltando que ela 
contém a ideia de uma sociedade orgânica, 
em que os indivíduos devem buscar a 
satisfação de todos os bens e direitos por 
conta própria, caso não seja possível suprir a 
satisfação de bens de direitos por conta 
própria eles deveriam buscar os grupos 
intermediários que não pertencem ao Estado, 

mas servem de ponte entre os indivíduos e o 
Estado a exemplo das associações, 
sindicatos, ONGs, e caso não conseguissem a 
satisfação por conta própria ou por grupos 
intermediários, só então, buscariam a atuação 
para o Estado de forma subsidiária. 

Alertando posteriormente para a disputa 
chilena quanto a forma de Estado, onde há um 
questionamento se este seria uma forma de 
Estado Liberal ou Estado de Bem-estar social, 
esclarecendo que esta disputa tem 
implicações diretas na teoria de direitos 
fundamentais, e isso faz com que se 
considere os direitos de primeira dimensão 
como liberdades negativas e todas as 
dimensões de direitos sejam vistas como se 
fossem de não ingerência estatal. 

Após estas abordagens ele esclarece que a 
constituição chilena é fragmentada e não trata 
a seguridade social de uma forma ordenada, 
além de não faz referência a um dos pilares 
fundamentais da seguridade social moderna 
que é o direito à assistência social. 

A constituição chilena estabelece o direito à 
saúde, não como um acesso universal, mas 
como uma liberdade de escolher o sistema de 
saúde que o indivíduo deseja, seja ele estatal 
ou privado onde o direito de acesso 
assemelha-se muito mais a um sistema 
previsional que à seguridade social 
propriamente dita (artigo 19, n° 9 e 18). 

Em sua fala aponta para os princípios da 
seguridade social, nomeados pela doutrina, no 
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qual se alinha dois princípios: o da 
solidariedade e da subsidiariedade, explicando 
que pelo princípio da subsidiariedade o Estado 
é responsável pela tutela da seguridade social, 
logo não poderia atribuir esta responsabilidade 
aos indivíduos e grupos intermediários e que a 
capitalização individual é incompatível com o 
princípio da solidariedade. 

Para melhor orientar sua fala ele faz uma 
cronológica sobre o sistema previdenciário 
chileno, apresentando a seguinte evolução 
histórica que vai de 1958 até 1980, com a 
seguinte transformação: 

1958 criação da Caixa dos Empregados 
Públicos Previdência, considerada a primeira 
instituição chilena de caráter provisional:; 
1911 Caixas de previdência: funcionários 
públicos, trabalhadores ferroviários e Forças 
Armadas; 1924 Unificação do Sistema em que 
os sistemas estatais se organizaram e se 
unificaram por meio de uma importante 
atividade legislativa; 1973 Golpe Militar 
advoga por um sistema de capitalização; 
1980 Sistema de Capitalização, onde houve a 
substituição do sistema público de reparto 
por outro administrado pelas 
“Administradoras de Fondos de Pensiones” 
(AFP) com a – universalidade da cobertura e 
uniformidade dos benefícios. 

Para possibilitar o entendimento sobre os 
sistemas de previdência o palestrante 
apresentar os argumentos para o sistema de 
repartição e para o sistema de capitalização. 

Nesse sentido, enumerou os ARGUMENTOS 
CONTRA O SISTEMA DE REPARTIÇÃO, sendo 
estes: (1) a declaração de quebra do sistema de 
repartição estava quebrado, que foi refutado 
pelos economistas; (2) a ausência de 
uniformidade de acesso as prestações do 
sistema, considerado um argumento 
verdadeiro, pois os critérios para aceder as 
pensões de aposentadoria por idade, por 
exemplo, variam de acordo com a caixa de 
previsão, que era diferente segundo a 
categoria profissional; (3) nem todos os 
trabalhadores tinham acesso ao sistema, o 
que também é verdade pois nem todas as 
categorias profissionais têm acesso ao 
sistema  securitário. O novo sistema  buscou a 
universalidade da cobertura (4) ausência de 
fiscalização o que também é verdade, pois 
havia mais de 100 caixas de previdência, o que 
dificultava muito o trabalho de administração e 
fiscalização do sistema previdenciário. 

Ao falar do Sistema de Capitalização, explicou 
que se trata de um é um seguro privado, 
embora contenha aspectos que o aproximam 
da seguridade social (aportes solidários e 
pensões mínimas, por exemplo) e detém as 
seguintes características: Trabalhador é o 
único que contribui (unipartite); Quando se 
aposenta as quotas se transformam em 
dinheiro; Empregador retêm do salário e 
passa para as AFP Os lucros e as perdas de 
rentabilidade são do trabalhador; Os lucros e 
as perdas de rentabilidade são do 
trabalhador; Valores são transformados em 
quotas de capital e investidos pelas AFP. 
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Enumerando os ARGUMENTOS CONTRA O 
SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO 

adotado pelo Chile, o palestrante ressaltou 
que o valor da aposentadoria não é obtido 
apenas com base no capital acumulado, mas 
também no momento econômico-financeiro 
em que o benefício é solicitado, o que exige 
um que o futuro aposentado tenha um nível 
de conhecimento e informação relativamente 
elevados, que lhe permitam tomar decisões 
informadas e valiosas sobre o dinheiro que ele 
está investindo. 

Além disso, a base do modelo de capitalização 
individual é a criação de uma unidade de 
medida de capital indicativa da 
movimentação diária do fundo, denominada 
“quota”, assim, se um afiliado for elegível para 
um benefício de pensão, o sistema converte, 
naquele momento, o total das quotas da sua 
conta individual em capital. Se naquela 
ocasião a taxa se reduzisse em comparação 
com outro momento, o capital atuarial 
representaria um valor real mais baixo e um 
benefício menor. 

Igualmente apontou as falhas do sistema de 
capitalização, sendo estas o atraso no 
pagamento integral das contribuições 
obrigatórias pelo empregador, as limitações 
da economia chilena que tem dificuldade de 
absorver grandes investimentos, o fato do 
modelo privatizado substituir a lógica coletiva 
por uma lógica individual de proteção contra 
contingências, a necessidade da criação de 
uma cultura de poupança que é difícil de ser 

incutida na população e gasto muito grande 
em marketing de vendas para atrair clientes e 
promover o convencimento da população, 
quando deveria ser gasta na melhoria do valor 
dos benefícios. 

Outros fatores da economia também 
influenciaram na derrocada deste sistema, tais 
como: a volatilidade das taxas de juros e dos 
preços dos ativos que foi subestimada, a recessão 
econômica mundial e baixa taxa de juros que 
gerou uma diminuição nos fundos de pensão. 
Finalmente, o custo fiscal da transição entre os 
sistemas previdenciários foi subestimado, 
impondo uma carga fiscal adicional. 

O palestrante também atentou que o sistema 
de capitalização ignorou: a possibilidade de 
crises financeiras que destroem o valor dos 
fundos de pensão, imaginaram que por ser 
administrado pelo setor privado, não haveria 
problemas de governança que existia no 
sistema de repartição, houve também a 
idealização de que a capitalização individual 
aliviaria o Estado, no entanto ele continuou 
sendo responsável por muitos recursos pagos 
aos beneficiários, tais como garantia estatal, 
aportes solidários, pensões solidárias, custos 
de transição. 

Houve também pouca atenção aos riscos 
financeiros desproporcionalmente suportados 
pelos afiliados ao sistema (filiado suporta a 
perda de rentabilidade enquanto as comissões 
das AFP são fixas e a todo evento) e não houve 
atenção quanto ao grau de concorrência e 
concentração no setor de gestão dos fundos de 
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pensão e sua tendência para financiar grandes 
conglomerados produtivos e financeiros, em 
vez de fornecer fundos de capital para 
pequenas e médias empresas, cooperativas e 
organizações produtivas nacionais. 

Ao fim de sua apresentação o palestrante fez 
um resumo de tudo para concluir que no 
processo evolutivo do Estado a Seguridade 
Social recebe influxos de outras teorias de 
Direitos Fundamentais, as A discussão sobre 
este Direitos Fundamentais ainda está muito 
atrelada à perspectiva econômica, as reformas 
estão completamente conectadas com o 
modelo de desenvolvimento, A lógica 
econômica neoliberal advoga pela participação 
cada vez maior dos privados na 
responsabilidade pela Seguridade Social, O 
modelo de repartição chileno merecia reforma, 
não um rolo compressor que o substituísse 
completamente O atual sistema não considera 
a assimetria de informações, o desenho social 
do país e as necessidades redistributivas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da explanação pode-se concluir que 
os direitos fundamentais tiveram uma 
caminhada histórica desafiadora com difíceis 
mecanismos de proteção social, onde a 
seguridade social reflete efeitos de derivadas 
teorias, levando a uma mudança de postura 
do Estado em relação ao seu processo 
evolutivo e adquirindo novas características 
na busca do bem comum. 

Assim, se verificou que a celeuma principal 
sobre direitos fundamentais ainda esteve muito 
associada ao aspecto econômico, destacando o 
conflito entre a mão de obra e o capital, as 
relações mercantilistas e o setor público, 
surgindo o Estado de bem-estar social que 
coloca o Estado como promovedor 
regulamentar social e organizador da economia. 

No entanto, novos desafios e mudanças 
ocorreram com o modelo do Estado do Bem-
estar social que inicialmente tinha o objetivo 
de resolver os problemas trazidos pelo 
liberalismo, se observando o aumento do 
déficit público, provocando a crise estatal e os 
direitos sociais foram considerados com um 
empecilho à economia. 

Os modelos de desenvolvimento da 
seguridade social em conexão com as 
reformas na América Latina, bem como as 
vulnerabilidades das economias acentuam a 
influência da privatização da seguridade 
social, sob a pressão de setores financeiros, 
elevando a sensibilidade empresarial em 
decorrência dos altos custos da previdência. 

No Chile, a privatização trouxe consequências 
desastrosas, pois ao contrário do que se 
esperava, se acentuou a desigualdade, já que 
o valor dos benefícios depende do tempo de 
trabalho, onde se se verifica maior redução do 
valor das parcelas para as mulheres e que 
também o Estado passou a financiar os 
gastos públicos provenientes do sistema 
previdenciário em vez de investir em áreas da 
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educação, saúde e infraestrutura, provocando 
a pobreza. 

Por fim, entende-se que modelo suprime o 
caráter solidário do regime de proteção da 
Previdência Social, privatizando o modelo de 
política social do Estado e as necessidades 
redistributivas do sistema previdenciário, 
afetando negativamente na proteção social. 
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